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Waarom?



Verstening & ontgroening



⇨ Waterproblemen



⇨ Verhitting



⇨ Reductie biodiversiteit

15% NL



Wat?



Pilot: factoren top
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Pilot: aanbod top
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PIlot: beleidsinstrumenten top
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Waar?



Hoe?



Hoe? (realisatie)
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Hoeveel?



Doel
* 10.000 tegels eruit
* twee buurten
* 21 aanvragen
* 14 tuinen
* groen/blauw oz (optie)
* 4 tuinontwerpen
* communicatie & 
Vo

a

Hoeveel? (realisatie)

Gerealiseerd
* 8.075 tegels eruit
* 3.920 tegels hergebruikt
* 22 aanvragen
* 14 tuinen
* 10 regenwaterplannen
* 10 tuinontwerpen
* 3.000+ likes, posts, visits 
* 1 info avond
* 41 kuub (m3) grond erin
* 16 bomen erin



afstudeeronderzoek
Hoang Nguyen  (HvA)

Hoeveel? (realisatie)

Gerealiseerd
* 8.075 tegels eruit
* 3.920 tegels hergebruikt
* 22 aanvragen
* 14 tuinen
* 10 regenwaterplannen
* 10 tuinontwerpen
* 3.000+ likes, posts, visits 
* 1 info avond
* 41 kuub (m3) grond erin
* 16 bomen erin

praktijkstage
Duke van Hoof (Wellantcollege)

+ +

top
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Den-Haag (2018)

13.691 stenen eruit (school: 8.000, plein 2.000)

13 buurtacties



* Heel veel positieve reacties (communicatie)
* Info avond niet in zomer (of meerdere los?)
* Boom subsidieaanvraag vóór december (of vanaf maart)
* Geen gezamenlijke ontwerpsessie (of meerdere los?)
* Efficiënt clusteren tuinen (>200 tegels?)
* Geen kosten, toch ‘veelvragende burger’ (eigen bijdrage?)
* Gemeente haalt geen tegels op (uitbesteed aan markt)
* Coöperatie of VVE > 1 jaar besluitproces (tijdig inzetten)
* Tweaken proces en uitvoering (pilot 2019/2020)

Lessons learned top
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Pilot 2019/2020
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Vervolg 2019/2020

Per 27 juni: 
16 nieuwe 
aanvragen in West Per 27 juni: 

216 stemmen bij 
Centrum begroot 
(top 9%)

Per 27 juni: 
43 likes in 
Nieuw-West 
(Slotermeer- 
Noordoost)

Per 27 juni: 
1 nieuwe aanvraag 
in Oost

centerfoldstap
Text Box
Per 12 juli:106 likes in



Reacties

Ik hoop dat veel Amsterdammers nu weten 
van dit fantastische project en dat meer 
mensen hun tuinen gaan vergroenen, want 
dat is hard nodig voor het klimaat en de 
biodiversiteit in West en de rest van de stad.

Jeroen van Berkel - Portefeuillehouder 
Openbare Ruimte en Groen, Amsterdam 
West

Het was een leerzame pilot met mooie 
resultaten. We zijn er klaar voor om het in 
Amsterdam breder toe te passen.

Ralph Stuyver - Projectinitiator en -leider, 
Bureau binnentuinen



Dank!



* Ralph Stuyver: projectinitiatie en leiding
ralph@bureaubinnentuinen.nl

* Rania Siona: groenadviseur en landschapsarchitect
rania.skygardencare@gmail.com
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